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Preveselé sviatky jari,
slnko v každej jednej tvári,
veľa lásky, šťastia, sily,
by ste v zdraví dlho žili.
Vám z celého srdca želá
redakčná rada a obec
Trenčianske Stankovce

Vážení občania
Trenčianskych Stankoviec,
dovoľte mi, aby som
sa Vám prvýkrát v
tomto roku prihovoril
prostredníctvom obecných novín a informoval Vás, čo sa v
našej obci deje a
chystá.
V apríli by sa mali konečne ukončiť
práce na dome smútku. Je pravdou, že
práce trvali o čosi dlhšie, ako sa očakávalo, ale bolo to spôsobené do veľkej
miery aj pandemickou situáciou, častými
výpadkami robotníkov zhotoviteľa ako
aj oneskorenými dodávkami niektorých
výrobkov na mieru. Tí ľudia, ktorí navštevujú cintorín si mohli všimnúť, že ide
o rozsiahlejšiu rekonštrukciu. Súčasťou
tejto rekonštrukcie boli práce na fasáde,
zateplenie strechy, vrátane nového
oplechovania, ale aj kompletná výmena
okien a dverí. V interiéri prebehla výmena elektroinštalácie, svietidiel, zrekonštruovali sa sociálne zariadenia.
Súčasťou je aj nový chladiaci box, keďže ten pôvodný už bol veľmi starý a každú chvíľu sme očakávali, že doslúži.
V podstate je budova domu smútku s
výnimkou balkónu aj vzhľadom na úpravu vonkajších spevnených plôch bezbariérová. Vo vnútri pribudnú aj nové
drevené lavice, ktoré budú vykurované
a
celý interiér dostane modernejší
nádych vďaka dreveným architektonickým prvkom. V nadväznosti na rekonštrukciu domu smútku zabezpečíme za-

meranie všetkých hrobov, aby sme mali
k dispozícií aj elektronickú mapu cintorína, ktorá bude k dispozícií na prehliadanie aj na webovej stránke našej
obce. Postupne v priebehu roka sa budú
robiť mapy aj na ostatných troch cintorínoch v obci.
Tento rok sa chceme vo väčšej miere zamerať aj na rekonštrukciu chodníkov a
miestnych komunikácií. Pevne verím, že
najneskôr v druhej polovici apríla sa začne rekonštrukcia chodníkov na hlavnej
ceste (II/507) od domu smútku po budovu obecného úradu v obidvoch smeroch
a ľavostranný chodník od pohostinstva
Pod orechom smerom na Selec.
Taktiež sú tento rok v „hre“ rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov
na Orieškoch a v Sedličnej od Kvety k
Stavebninám Monolit vrátane dvoch
slepých ulíc. Tu však musím povedať, že
s týmito rekonštrukciami je spojená aj
rekonštrukcia vodovodov a čakáme na
stanovisko TVK, a.s., v akom rozsahu
by sa vodovody rekonštruovali. Zo
strany obce sú tieto dva projekty pripravené, ale bude závisieť jednak od rozsahu rekonštrukcie vodovodov a jednak aj
od nákladov na samotné rekonštrukcie
miestnych komunikácií a chodníkov,
keďže ceny stavebných prác a tovarov v
dôsledku vojny na Ukrajine zásadne rastú. A preto by som bol v prípade týchto
dvoch investičných akcií vo vyjadreniach opatrný. Bol by som samozrejme
rád, keby sa podarili zrealizovať obidve
akcie, ale môže sa stať, že vyjde tento
rok len jedna z nich.
Za posledné obdobie som dostal od ob-

čanov veľa otázok ohľadne rekonštrukcie budovy obecného úradu a vybudovania optickej siete v našej obci, keďže ste
dostali viacerí do schránok dotazníky o
pripojení sa na optickú sieť. Čo sa týka
budovy obecného úradu, mohli ste zachytiť v jednom trenčianskom periodiku
alebo na webe, že obec Trenčianske
Stankovce plánuje rekonštruovať budovu obecného úradu. Áno je to pravda.
Plánujeme. Budova obecného úradu má
už čo to za sebou a potrebuje modernizáciu. Zatiaľ máme vypracovaný projekt
na zníženie energetickej náročnosti budovy, s ktorým sa chceme uchádzať o
nenávratný finančný príspevok z fondov
Európskej únie. Na tento bude nadväzovať projekt interiérového vybavenia, pričom by malo dôjsť aj k dispozičným
zmenám v interiéri na prvom a druhom
nadzemnom podlaží budovy. Pošta by
mala ostať tam, kde teraz je, ale zmena
nastane v časti terajšej sobášnej siene,
kde by malo vzniknúť klientské centrum,
kde by sa mala dať vybaviť väčšina
požiadaviek občanov. Sobášna sieň sa
presunie na druhé nadzemné podlažie a
bude slúžiť aj ako zasadačka, respektíve
ako rokovacia miestnosť. Rekonštrukcia
budovy obecného úradu bude závisieť
najmä od toho, či nám štát schváli dotáciu na zníženie energetickej náročnosti
budovy. Ak by sme aj boli úspešní, je potrebné projekt interiérového vybavenia
dofinancovať z vlastných obecných zdrojov. Ak by sa našiel u poslancov obecného zastupiteľstva konsenzus a celkovému
projektu modernizácie budovy by dali zelenú, predpokladám, že by sa so všetký-
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mi prácami začalo až na jar 2023.
Pokiaľ ide o optickú sieť, spoločnosť
Slovak Telekom, a.s. má k dispozícií
právoplatné územné rozhodnutie, čo
znamená, že môže začať v našej obci
budovať optickú sieť. Avšak na základe
posledného stretnutia so zástupcami tejto spoločnosti som dospel k záveru, že
sa budovanie optickej siete pravdepodobne nezačne. Dôvodom sú, ako ináč,
peniaze. Jednoducho sa má na projekte
optickej siete v našej obci šetriť a jediným možným riešením je, aby sme ustúpili z našich požiadaviek pri rozoberaní
chodníkov a ich vrátenia do pôvodného
stavu. To je samozrejme neprijateľné,
aby súkromná spoločnosť išla šetriť na
občanoch tejto obce. Nemôžeme dovoliť, aby sa už zrekonštruované chodníky
zo zámkovej dlažby rozobrali len v šírke
približne 40 cm, pretože v blízkej dobe
by sme sa stali svedkami poprepadáva-
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ných chodníkov, a to si predpokladám
nikto neželá. Kvôli nedohode so zástupcami Slovak Telekomu, a.s. som
požiadal spoločnosť Západoslovenská
distribúcia a.s. o možnosť vybudovania
optickej siete na stĺpoch elektrického vedenia, čo je v dnešnej dobe pri nárastoch cien výkopových prác a stavebných
materiálov asi jediné možné a zároveň
najrýchlejšie riešenie. Niekedy na konci
apríla by som mohol mať k dispozícií
informáciu, či sa projekt budovania
optickej siete na stĺpoch elektrického vedenia v našej obci schválil alebo nie.
Nedá mi ešte nespomenúť rekonštrukciu
panelovej cesty (I/9). Vo viacerých médiách prebehla správa, že sa môže panelka začať rekonštruovať. Mal som možnosť zúčastniť sa stretnutia so zhotoviteľom diela, ktoré sa konalo v Trenčianskej Turnej aj za účasti zástupcov TSK,
polície, okresného úradu a starostov

dotknutých obcí. Na tomto stretnutí bolo
uvedené, že tento rok sa plánuje rekonštruovať panelka v úseku od Mníchovej
Lehoty po terajšiu „Y“ križovatku v
Trenčianskej Turnej nachádzajúcu sa v
blízkosti čerpacej stanice. Zvyšok cesty
vrátane mostov cez Váh a kanál ostane
na rok 2023, pričom mosty sa budú budovať nanovo. Úprimne sa teším, že sa
celá vec pohla a cesta sa bude rekonštruovať, ale je potrebné povedať, že s rekonštrukciou panelky budú späté aj obchádzkové trasy a nie je vylúčené, že
jedna bude viesť aj cez našu obec.
Projekt obchádzkových trás nie je ešte
schválený. V prípade nových zásadných
informácií v súvislosti s panelkou Vás
budem informovať.
Na záver by som Vám chcel v tejto
neľahkej dobe popriať veľa zdravia, trpezlivosti a vzájomného porozumenia.
Martin Markech

Zamyslenie - Čo ďalej so Spoločenským domom?
Technický stav budovy Spoločenského
(kultúrneho) domu začal byť približne
od roku 2010 dosť zlý a vedenie obce
prišlo k záveru, že je potrebné začať postupne celú budovu rekonštruovať, pričom v roku 2013 a 2014 sa realizovala rekonštrukcia strechy.
V nasledujúcich rokoch sa začali robiť
kroky k zníženiu energetickej náročnosti
budovy, rekonštruovali sa sociálne zariadenia, ktoré boli v žalostnom stave.
Obec nemohla ani pomyslieť na uchádzanie sa o nenávratné dotácie z EÚ fondov, keďže väčšia časť budovy bola
prenajatá súkromným podnikateľom,
ktorí poskytovali a niektorí aj dnes stále
poskytujú služby našim občanom. Podmienky účasti na výzvach o dotácie z EÚ
fondov boli veľmi prísne nastavené a neumožňovali
subjektu (obci) žiadať
o dotáciu, pokiaľ prenajímal viac ako
20% celkovej podlahovej plochy verejnej budovy. Preto bola len jediná možnosť, a to investovať do rekonštrukcie
budovy vlastné zdroje. Je potrebné konštatovať, že „finančná injekcia“ do tejto
budovy bola nutná a budova ako aj interiér je v súčasnosti v slušnom stave.
Hlavne reštaurácia a sály sú obľúbeným
miestom aj pre ľudí zo širokého okolia,

či už kvôli svadbám, rodinným oslavám,
karom, firemným akciám, plesom, stužkovým slávnostiam a podobne.
Už je to deväť rokov, čo obec prenajala
malú a veľkú sálu v spoločenskom dome
subjektu, ktorý prevádzkuje zároveň reštauráciu. Asi je potrebné uznať, že
v tom čase to bolo zrejme najlepšie
riešenie, keďže prevádzka malej a veľkej
sály bola stratová. Doba sa však za tých
deväť rokov zmenila. Zmluva, ktorá sa
uzatvorila v roku 2013 už nezodpovedá
podmienkam dnešnej doby a možno ju
zhodnotiť ako pre obec nevýhodnú. Už
približne 1,5 roka vedenie obce rieši, čo
ďalej s nájomnou zmluvou, ktorej predmetom je prenájom malej a veľkej sály.
Konalo sa niekoľko pracovných stretnutí
poslancov obce, dokonca už aj za účasti
terajšieho nájomcu. Do úvahy prichádzali viaceré možnosti, či už zvýšenie
nájomného alebo ukončenie nájmu malej
a veľkej sály. Ukončenie nájmu malej
a veľkej sály bolo dokonca predložené
na hlasovanie na septembrovom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ale vec
bola na návrh poslanca a súhlas väčšiny
poslancov odročená. Vec tak stále nie je
doriešená. Plne rešpektujem pluralitu
názorov ľudí, ktorí rozhodujú o majetku

obce, avšak je potrebné si uvedomiť
jednu základnú vec, a to takú, že obec je
vlastníkom spoločenského domu a obec
si musí stanoviť pravidlá tak, aby to bolo
v prospech obce. Nie je prípustné, aby
bol nájomca povýšený do pozície vlastníka a dávala sa mu možnosť, na čo je
ochotný pristúpiť a na čo nie. Každý, kto
je vo vedení obce, či už starosta obce,
alebo poslanec obecného zastupiteľstva
by si mal uvedomiť, že zložil sľub, že
bude ochraňovať záujmy našej obce.
Pevne verím, že nech už bude rozhodnuté o nájme veľkej a malej sály spoločenského domu akokoľvek, každý si túto
skutočnosť plne uvedomí a podľa toho sa
bude aj správať.
Martin Markech
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 31.01.2022 prerokovalo
a

jazykovej školy, dieťa materskej školy
alebo dieťa a žiaka školského zariadenia č. 1/2022,

-schválilo Kontrolu plnenia uznesení
prĳatých na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Trenčianske Stankovce dňa 13.12.2021,

-schválilo Dodatok č. 1 k Všeobecne
záväznému nariadeniu obce Trenčianske Stankovce č. 1/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej
škole, na činnosti školského klubu detí
a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadeniach
školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trenčianske
Stankovce,

-schválilo Zmluvu o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena na parcele registra C, parc. č. 297/17 - Orná
pôda o výmere 1694 m², evidovanej na
liste vlastníctva č. 204, k. ú. Sedličná,
v prospech Obce Trenčianska Turná,
913 21 Trenčianska Turná 18, IČO:
00312053 za účelom umiestnenia
stavby „Cyklotrasa CT 02 s napojením na Cyklotrasu CT 01 v obci Trenčianska Turná“, ktoré bude spočívať
v povinnosti obce Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenčianske Stankovce
362, IČO: 00312100, bezodplatne strpieť na časti nehnuteľnosti:
a) umiestnenie Stavby („Cyklotrasa
CT 02 s napojením na Cyklotrasu CT
01 v obci Trenčianska Turná“) budúcim oprávneným z vecného bremena
v zmysle odsúhlasenej projektovej dokumentácie príslušným stavebným
úradom,
b) vjazd a prejazd zamestnancov,
strojov a mechanizmov budúceho
oprávneného z vecného bremena na
/cez časť zaťaženej nehnuteľnosti za
účelom údržby, opravy a rekonštrukcie
stavby,
s podmienkou:
1. Bezprostredne po vybudovaní
Stavby a jej geodetickom zameraní, najneskôr však do 15 dní po
vydaní kolaudačného rozhodnutia,
uzatvoria zmluvné strany Zmluvu
o zriadení vecného bremena s týmito podstatnými náležitosťami:
-Zmluva o zriadení vecného bremena
sa uzatvorí na dobu neurčitú.
-Zmluvné strany sa dohodli, že vecné
bremeno sa zriadi bezodplatne.
-Náklady spojené s vkladom vecného
bremena do katastra nehnuteľností
bude hradiť budúci oprávnený z vecného bremena.
-Rozsah vecného bremena pre účely
zmluvy o zriadení vecného bremena
bude vymedzený autorizačne aj úradne
overeným geometrickým plánom na
vyznačenie vecného bremena, ktorého
vypracovanie zabezpečí budúci oprávnený z vecného bremena na svoje náklady,
-schválilo
Všeobecne
záväzné
nariadenie obce Trenčianske Stankovce o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, poslucháča

-schválilo Rozpočtové opatrenie č. 1,
zvýšenie rozpočtu bežných príjmov
EK 111 (Výnos DPFO) o sumu 27 529
€ a zároveň zvýšenie rozpočtu bežných
výdavkov EK 642, FK 09.1.1.1, Program 6.1 (Súkromnej škole) o sumu 27
529 €,
-schválilo Rozpočtové opatrenie č. 2,
zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov EK , FK 08.4.0, program 2.3 (Rekonštrukcia a modernizácia Domu
smútku) o sumu 265 000 € a zároveň
zvýšenie rozpočtu príjmových finančných operácií EK 454, (Rezervný
fond) o sumu 265 000 €,
-zobralo na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za
rok 2021.
a)zobralo na vedomie žiadosť p. Ľubice Masarykovej
b)súhlasilo s ukončením nájmu priestorov v spoločenskom dome ku dňu
28.02.2022,
-schválilo termíny plánovaných zasadnutí OZ v Trenčianskych Stankovciach pre rok 2022 nasledovne:
25. 04. 2022 /pondelok/
27. 06. 2022 /pondelok/
26. 09. 2022 /pondelok/
12. 12. 2022 /pondelok/.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 02.03.2022 prerokovalo a
- schválilo Kontrolu plnenia uznesení
prĳatých na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Trenčianske Stankovce
dňa 31.01.2022,
- zobralo na vedomie Vyhodnotenie
čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov
k 31.12.2021,
- zobralo na vedomie
informáciu
o zmene rozpočtu príjmov a súvisiacich
výdavkov v časti prĳatých dotácií a zmenách v kompetencii starostu za mesiac
december 2021.
- zobralo na vedomie Správu ústrednej inventarizačnej komisie o inventari-

zácii majetku a záväzkov obce
k 31.12.2021.
- schválilo odpísať zmarené investície
z účtu 04203 v plnej výške 8 183,19 € a z
účtu 042140 v plnej výške 1 700,00 €
z účtovníctva v zmysle platných postupov účtovania.
- schválilo Rozpočtové opatrenie č. 3,
zvýšenie rozpočtu bežných príjmov EK
111 (Výnos DPFO) o sumu 40 000 €
a zároveň zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov EK 716, FK 01.1.1,
Program 1.1 (Prípravná a projektová dokumentácia) o sumu 40 000 €.
- v súvislosti so zámerom prenajať
majetok obce nachádzajúci sa v obci
Trenčianske Stankovce, k. ú. Malé Stankovce, zapísaný na LV č. 231 a to : nebytové priestory na druhom nadzemnom podlaží v celkovej výmere 38,08
m2, v budove kultúrneho domu súp.
číslo 367 postavenej na parcele reg. „C“
č. 285/5, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 1482 m2 formou obchodnej verejnej súťaže, stanovilo nájom vo výške
minimálne 20 €/m2/rok.
- Obecné zastupiteľstvo obce Trenčianske Stankovce po prerokovaní
materiálu:
I. s c h v á l i l o
spôsob prenájmu
majetku obce – nehnuteľností, ktoré sa
nachádzajú v obci Trenčianske Stankovce, časť Malé Stankovce zapísane na LV
č. 231 a to:
- nebytové priestory na druhom nadzemnom podlaží v celkovej výmere 38,08
m2, v budove kultúrneho domu súp.
číslo 367 postavenej na parcele reg. „C“
č. 285/5 Zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 1482 m2
obchodnou verejnou súťažou podľa
ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka
(zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov).
II. s c h v á l i l o podmienky obchodnej
verejnej súťaže uvedené v prílohe
č. 1 tohto uznesenia.
III. z r i a d i l o komisiu v zložení: Ing.
Martin Kudla, PhD., Dušan Pevný, Ing.
Jozef Kadák, Ing. Jozef Mojžiš a PaedDr. Oľga Šmatláková s úlohou vyhodnotiť vyhlásenú obchodnú verejnú
súťaž a JUDr. Martina Markecha ako tajomníka tejto komisie s úlohou zabezpečiť obchodnú verejnú súťaž po organizačnej a administratívnej stránke.
Úplné znenie uznesení nájdete na stránke www.trencianskestankovce.sk.
Mgr. Ľubica Ďurišová
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JEŽIŠ USTANOVUJE EUCHARISTIU
Medzi ľuďmi je zaužívané darovanie pamiatok, zvlášť pri nejakých význačných životných jubileách. Tak aj pri rozlúčkach, keď
sa lúčia na kratšiu či dlhšiu dobu, alebo dokonca navždy, zvlášť,
ak tie osoby sú si blízke a majú sa radi. Aj Ježiš sa ocitol pri rozlúčke so svojimi apoštolmi, učeníkmi a priateľmi. On mal nastúpiť
na cestu utrpenia, smrti, ale aj vzkriesenia a tak navždy opustiť
svoj pozemský život, zameniť smrteľné a pominuteľné s nesmrteľným a nepominuteľným. Preto zhromaždil svojich apoštolov k Poslednej večeri v rámci veľkonočnej oslavy, aby zanechal im a všetkým ľuďom trvalú pamiatku na svoj život, svoje utrpenie a smrť,
tiež svoje vzkriesenie, pamiatku na svoje veľké vykupiteľské
dielo: Eucharistiu.
Na to svojich apoštolov i poslucháčov dlho pripravoval. Teraz im
to pri rozlúčke, na konci pozemského života, zanecháva ako pamiatku, ako trvalé dedičstvo. Kedykoľvek a kdekoľvek sa budú
zhromažďovať v jeho mene, najúčinnejšie si budú pripomínať
jeho i jeho vykupiteľské dielo, sláviac obetnú pamiatku hostiny:
eucharistiu. V nej stále budú spojení s ním, ukrižovaným a osláveným, a tiež vzájomne budú vytvárať najužšie spoločenstvo: jeho
Cirkev. Pri každej eucharistickej oslave budú pospolu: aj nebo
a zem, aj ľudia a trojjediný Boh Otec, Syn i Duch Svätý. Tajomným sviatostným spôsobom bude sprítomňovaná večná Otcova
láska, skrze ktorú k nám prišiel Ježiš Spasiteľ a Duch Posvätiteľ.
Aká to radostná hostina, aká veľkolepá oslava a úžitok uprostred
Cirkvi až do skončenia časov.
To nie je vynášanie Cirkvi, ale Kristova ustanovizeň v spomenutom dejinnom okamihu. O tom nás svedčí sám Boh svojím slovom
skrze Pavla, Marka, Mateja a Lukáša. Uprostred poslednej, veľkonočnej večere, vzal do svojich rúk chlieb, lámal ho, rozdával
medzi spolustolujúcich a povedal: „Vezmite a jedzte, toto je moje
telo, ktoré sa za vás vydáva“. Tak isto vzal aj kalich s vínom,
požehnal ho a podal im ho hovoriac: „Vezmite a pite z neho všetci,
toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých. Toto robte
na moju pamiatku“ To, na čo Ježiš pripravoval slovami a činmi,
teraz sa uskutočňuje v rámci veľkonočnej večere a silou jeho božských slov. Rozhodujúce je v tom dianí to, že Ježiš žiada nielen,
aby si jeho učeníci toto pripomínali, ale aby to opakovane plnili,
činili to trvalo na tejto zemi.

SLOVO, KTORÉ MENÍ VŠETKO
Slovo je nástroj komunikácie medzi človekom a človekom. Pomocou reči vieme komunikovať s inými ľuďmi a tvoriť spoločenstvo.
Cez slová si odovzdávame skúsenosti, podporujeme sa, dohodneme sa na spoločných podujatiach. Pomocou písanej a dnes aj
elektronicky zaznamenanej reči si môžeme z generácie na generáciu odovzdávať svoje skúsenosti, informácie a poznanie. Našu
komunikáciu dokáže spresniť sila i melódia hlasu spojená s našou
mimikou - či je to tvár usmievavá, bezvýrazná, nahnevaná - alebo
naše gestá a podobne.
Aj keď mnohé slová zabudneme, existujú slová z kategórie výnimočných, ktoré sa hlboko zapíšu do nášho života a zanechávajú
nezmazateľnú stopu - dobrú alebo zlú - v mojom živote, alebo aj
v živote toho, kto ich povedal.
Ak je niekto v ťažkej situácii, môže mu niekoľko slov posmelenia
otvoriť novú perspektívu, v ktorej sa naraz všetko javí lepšie a
v novom svetle. Niekedy pár viet vyslovených v správnom čase
dokáže človeka zastaviť od zlého činu. Slová úprimného poďakovania vedia povzbudiť, preto by mali byť normálnou súčasťou
nášho slovníka- zvlášť v dnešnej ťažkej dobe.
Žiaľ, vieme, že všetky veľké Stvoriteľove dary sa dajú zneužiťtak je tomu aj cez jazyk. Slovom sa dá klamať, ohovárať, šíriť nepravdy, urážať, ponižovať.
Stvoriteľ, ktorý nám to všetko dal, chce aj s nami komunikovať.
To, čo nám On hovorí, nazývame Božím slovom a je zaznamenané v Biblii. Božie slovo však má i mnohoraké formy a podoby. Príroda, vesmír aj naše telo nás neprestajne pozývajú, aby sme
čítali toto obrazové písmo, ktorým je stvorený svet a aj my v ňom,
aby sme si pritom pomysleli, aký veľký musí byť ten Boh, ktorý
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Ako kedysi veľkonočná oslava predovšetkým upozorňovala Izraelitov na veľké Božie dielo, ich vyslobodenie z egyptského otroctva, tak teraz nová pascha, Eucharistia má u kresťanov pripomínať
veľkonočné tajomstvo, Kristovo oslobodenie všetkých ľudí od
pekla, hriechu, k slobode Božích detí a dedičstvu večného života.
Preto Ježiš hovorí, že to činia „na jeho pamiatku“. Kedykoľvek
slávime eucharistiu, máme si pripomínať všetko, čo Ježiš ohlasoval a pre nás učinil, zvlášť jeho utrpenie, smrť a vzkriesenie. To
tajomstvo viery v každej sv. omši hlasne vyjadrujeme. A ako veriaci Izraeliti pri každej veľkonočnej oslave mysleli nielen na
Božie diela v minulosti, ale aj na to, čo sa stávalo v súčasnosti
a prežĳú svoju plnosť v budúcnosti, tak aj my pri eucharistickej
oslave spájame Kristovo dielo vykúpenia so svojou súčasnosťou
a budúcnosťou. Kristus, ktorý za nás zomrel a vstal zmŕtvych pred
skoro 2000 rokmi, sviatostným spôsobom preniká aj nás v každej
eucharistickej oslave tajomstvom svojho vykúpenia a pridružuje
nás k sebe i svojmu Otcovi a Duchu Svätému do toho tajomstva
vykúpenia. Činí nás spolupracovníkmi na našej spáse i spáse celého sveta. A nielen to. Napĺňajúc sa v eucharistickej oslave Kristovým tajomstvom, preniká nás pevná nádej, že Krista, ktorého teraz v tajomstve stretávame a prĳímame, nakoniec raz stretneme
z tváre do tváre, ale v sláve jeho druhého príchodu.
Kristus si zvolil dva jednoduché prvky, chlieb a víno, ktoré silou
jeho slov v každej eucharistickej oslave stanú sa jeho telom
a krvou na sviatostný spôsob. Prikázal, aby sme jeho telo jedli
a pili jeho krv a tak už teraz sa zaštepovali do večného života, a zakladali na vzkriesenom Kristovi svoje vlastné vzkriesenie. No
Ježiš pri ustanovení Eucharistie vyhlásil aj jej obetný charakter:
telo, ktoré sa vydáva za vás, krv, ktorá sa vylieva za vás. Preto sa
aj my pri eucharistickom slávení pripájame ku Kristovi a celej Cirkvi k ovociu, k obete nebeskému Otcovi. Tým prinášame i sami
seba so všetkými utrpeniami a vlastnou smrťou, zaštepujúc sa do
Kristovej vykupiteľskej smrti, spolupracujúc s Otcom na svojom
spasení i celého sveta skrze Krista v Duchu Svätom.
Drahí bratia a sestry, nepoddajme sa zlu, sklamaniu, nedôvere,
znechuteniu. Nech Ježišovo víťazstvo nad smrťou a hriechom
rozoženie všetku temnotu sklamania a beznádeje a nech nám zažiari nádejou na zmysluplný život. Všetkým vám prajem požehnané a milosťou naplnené sviatky Veľkej noci.
Mgr. Viliam Chrastina, správca farnosti

to všetko vymyslel, premyslel a stvoril. Pán Boh sa ku nám prihovára v dejinách sveta či národa, ale aj v tom mojom osobnom živote.
Čo môžeme robiť, aby bolo aj na nás vidieť a v našej reči počuť,
že je v nej láska a pokoj? Čo môžem urobiť, aby sa stalo zdrojom
požehnania pre naše okolie? Čo môžem urobiť, aby sa aj na mojej
reči prejavovalo, že chcem pokoj vo vzťahoch?
Zmierovanie ľudí si vyžaduje veľa námahy, trpezlivosti, času
a ochoty zo všetkých strán nielen hovoriť, ale aj počúvať. Po tieto
týždne celý svet sleduje, ako sa snažia viaceré strany nájsť východisko zo stavu, kedy je vojna. Ide to len veľmi pomaly a ťažko.
Modlime sa za nich. My, obyčajní ľudia, ktorí nenesieme na
pleciach zodpovednosť za mier vo svete, alebo v jeho veľkej časti,
usilujme sa o mier vo svojich manželstvách, rodinách, na
pracoviskách a všade tam, kde sa pohybujeme, lebo
z mnohých malých mierových a pokojných vzťahov možno vybudovať veľký mier. Každý z nás má moc slova, je na našom rozhodnutí, akým obsahom naplníme dar komunikácie. Vezmime si za
príklad Syna Božieho, ktorý nám nanovo ukazuje, že mu na každom jednom z nás záleží a že chce komunikovať s nami, lebo On
je LÁSKA. On je to SLOVO, ktoré sa stalo telom a prebývalo
medzi nami. Návrat k tomuto Slovu a Láske je cesta k zmysluplnému životu, ktorý sa oplatí žiť.
Prajem Vám, aby ste sviatky Veľkej noci prežili v objatí porozumenia s Vašimi najbližšími a v objatí pokoja, mieru, zdravia
a lásky a slová, ktoré zostávajú naveky.
S modlitbou za Vás a Vaše rodiny v týchto náročných časoch
Vaša Jarmila Petrulová- evanjelická farárka
www.ecav-tnstankovce.sk
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Predtým, ako zazvonili Stankovské zvony
O stankovskom folklórnom festivale sa
už veľa písalo a vstúpil do štvrtého roka
od svojho založenia. Pofestivalové hodnotenia ukázali, že to bola správna cesta
vytvoriť v obci niečo nové, ale i zaväzujúce pre všetkých, ktorí sa na prípravách
zúčastňovali. Ja som oslovila Petra Opatovského z časti obce Sedličná, ktorý je
autorom loga folklórneho festivalu Stankovské zvony.

Peter, ako sa spätne pozeráte na začiatky a všetky tie prípravy na samotný festival.
Určite to bola odvážna myšlienka i samotný projekt pripraviť festival tak, aby
nebol iba na jeden rok, ale mal i svoje
pokračovanie. To je pre organizátorov
veľká výzva a zodpovednosť, ktorú
úspešne zvládli. Nebyť protipandemických opatrení v roku 2020, kedy už bolo
všetko na festival pripravené a čakalo sa,
či bude alebo nebude (nebol), mal by
festival už za sebou tri ročníky.
Musím na Vás prezradiť, že ste
dlhoročným členom združenia výtvarníkov trenčianskeho kraja. Prezentujete sa na výstavách, tvoríte rôznu
propagačnú činnosť, boli vydané knihy s Vašimi ilustráciami a pod.
To je pravda. Medzi výtvarníkmi som už,
ak to rýchlo spočítam, asi od roku 1989
a vtedy som i prvýkrát verejne vystavoval. Dalo by sa o tom veľa hovoriť, ale to
je, myslím si, rozhovor na inú tému.
Vy ste autorom loga Stankovské zvony
a všetkých propagačných a reklamných vecí, ktoré môžeme vidieť predtým, ako príde deň festivalu. Ako ste
sa k tomu dostali a ako to začínalo ?
Začiatkom roku 2019 ma oslovil Vendelín Sedláček, člen a predseda FS Rozvadžan, a hovoril o myšlienke zorganizovania folklórneho festivalu. Hovorilo
sa už o festivale, ktorý by mal viac ročníkov. Myšlienka bola jasná – zachovanie
kultúrneho dedičstva a s podporou obce
a FS Rozvadžan vytvoriť v obci niečo
oživujúce, veselé, spoločenské a pre
širokú verejnosť. S ,,Vendom“ sa už
nejaký čas poznáme a vie o mojich aktivitách. Hovorili sme podrobne, čo by to
všetko by bolo potrebné pripraviť
a jednou z vecí bolo i vlastné logo festivalu, ktoré by reprezentovalo festival
a samotnú obec. Už vtedy Vendo prezentoval možný názov festivalu, ako ,,stankovský zvon-zvonky-zvony-zvončeky“

a tiež myšlienku, že by mohla byť v logu
napr. zvonica. Ponúkol mi spoluprácu.
Mňa to zaujalo, a tak som začal robiť na
tomto projekte.
Čo všetko prispelo k tomu, aby vzniklo takéto dielo?
Aby sme tomu správne porozumeli,
folklórne tradície sa od nepamäti dedia
z rodičov na deti a tak sa zachovávajú.
Ich obsahová náplň určuje celkové podmienky ľudu v minulosti. Spoločenský
útlak, bolesť, utrpenie, ale i nádej, lásku,
krásu a vidinu v lepšiu budúcnosť. Počujeme to v textoch piesní a vyjadrenie je i
v tancoch. Zvony oznamovali radostné,
ale i smutné udalosti, určovali čas, ale
i privolávali k duchovnému životu.
Zvony a zvonice neodmysliteľne patrili
do života ľudí a myslím, že patria i dodnes. Nie som rodák z tejto obce, ale už
tu nejaký ten rok žĳem a poznám dejiny
obce, ktorá vznikla zlúčením jej štyroch
častí a každá časť obce mala svoju zvonicu - to bol základ loga. V rámci folklórnych tradícií, vzniklo i ľudové výtvarné
umenie, ktoré život a tradície ľudí zachytávalo do obrazov, čomu sa začalo
hovoriť insitné umenie. Všetky tieto veci
som spojil a výtvarne prepojil, a tak
vznikali prvé skice a obrázky. Prešiel
som po obci a odfotil som si potrebné
pohľady, kompozične som to rôzne prekresľoval, až vznikol základný obraz.
Zámer bol maximálne to zjednodušiť so
zachovaním vernosti objektov. Potom
bol predložený návrh Vendovi (resp. organizátorom festivalu) a po konečnom
dotvorení vzniklo logo i názov festivalu
Stankovské zvony.
Tvorili ste i tú ostatnú časť návrhov –
plagáty, vývesky...
Áno, spolupráca bola rozšírená o návrh
potrebnej reklamnej a oznamovacej podpory. Základ sa zdigitalizoval a vznikali
návrhy plagátových verzií, pozvánok,
ďakovných listov... , ktoré sme mohli
vidieť napr. pri ceste, vo vitrínach alebo
na verejných stránkach. Vytvoril som
vizualizáciu hlavného pódia s potrebnými náležitosťami, ktoré išli neskoršie do
veľkoplošnej tlače. Základ loga bol vytvorený čiernobielo, ale i farebne. Mám
tú výhodu, že môj syn Martin má IT zameranie a popri tomu je i talentovaný
fotograf a pozná digitálne prostredie. Tvorí rôzne projekty a spolupra-

cujeme spolu. Farebné logo je z jeho
,,palety“.
Ak to všetko dáme dohromady, tak sa
vlastne jedná o autorské dielo, ktoré
zachytáva minulosť, ale i prítomnosť
so svojou symbolikou.
Dá sa to tak chápať. Ide o autorské dielo
vytvorené pre potreby obce Trenčianke
Stankovce a folklórneho festivalu Stankovské zvony. Logo symbolizuje zlúčenie obce v podobe štyroch zvoníc

z časti obce Sedličná - Malé Stankovce Veľké Stankovce - Rozvadze. Zachytená
je i staršia z dvoch evanjelických zvoníc
a zvonice rímskokatolíckeho a evanjelického kostola, ako symbol duchovného
života. Nad logom je panoráma pohoria
Považský Inovec a celé logo je umiestnené na notovej osnove a s notami dotvárajú hudobnú atmosféru. Pod logom je
názov festivalu Stankovské zvony.
Súčasťou je i erb obce Trenčianske Stankovce. Pre vybranú potrebu obce je logo
bez notovej osnovy, a názvu festivalu
a doplnené názvom obce. Takto sa logo
používa farebne i čiernobielo.
Peter, toto je len jeden príbeh z množstva organizačných činností, ktoré boli
potrebné pri vytváraní festivalu. Ako
sa Vám spolupracovalo?
Spoznal som ľudí, ktorí to brali ako výzvu a profesionálne a venovali tomu
veľa času. Každého zaujímal úspešný
výsledok. Ja sám mám radosť, keď
čítam, alebo počúvam o vydarenej akcii
a dobrej nálade a kvalite od ľudí, čo boli
na stankovskom festivale. Samozrejme,
treba rátať i s kritikou, z ktorej je potrebné sa poučiť – vždy je čo vylepšovať –
kto nerobí, nepokazí. Umenie sa navzájom prepája... tanečné – výtvarné - hudobné... A prišla myšlienka a z nej vnikol
folklórny festival Stankovské zvony
i jeho logo. Všetko sa to robí pre ľudí,
pre ich spokojnosť, úsmev, radosť a zážitok prežitia pekného dňa a to je motivácia ako pre organizátorov tak i pre účinkujúcich – zaujať, potešiť, reprezentovať. Bol som pri tom a všetko vymenované tam bolo. Dovoľte mi využiť tento článok aj ako pozvánku na Stankovské zvony 2022.
Želám Vám hlavne veľa zdravia.
Stankovský festival ukázal, že rozdáva
smiech, radosť, zábavu, nové stretnutia a ako povedal na záver Peter Opatovský – veď život je krásny.
Ďakujem za rozhovor.
Silvia Justusová
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Premiéra filmu Trenčianske Stankovce 1971 – 2021
(50. výročie zlúčenia obce)

V piatok 1.apríla 2022 sa krátko pred
18.hodinou veľká sála Spoločenského
domu v Trenčianskych Stankovciach zaplnila takmer do posledného miestečka.
Stalo sa tak po veľmi dlhom období.
Umožnilo to uvoľnenie protipandemických opatrení v súvislosti s ochorením
Covid 19. A stalo sa tak kvôli premiére
filmu Trenčianske Stankovce 1971 –
2021 natočeného pri príležitosti 50.výročia vzniku obce po zlúčení 4 samostatných obcí Sedličná, Malé Stankovce,
Veľké Stankovce a Rozvadze do jedného celku – obce Trenčianske Stankovce.
Pôvodne mala byť premiéra filmu v deň
50.výročia zlúčenia pôvodných obcí
27.11.2021, ale jej konaniu zabránili tesne pred ňou prĳaté prísne protipandemické opatrenia.

Podujatie zorganizovali autori filmu v
spolupráci so spoločenskými organizáciami s podporou obce.
Krátko po 18.hodine podujatie otvorila
a potom aj moderovala Jarka Kohútová.
Na úvod privítala starostu obce JUDr.
Martina Markecha, starostu susednej
obce Selec MVDr. Stanislava Svatíka,
pozvaných hostí a všetkých divákov v
sále.
Program sa začal krstom knihy – Mozaika života našej dediny vydanej v roku
2021 ako výber príbehov, osudov a histórie vytvorených členmi redakčnej rady
periodika Hlas a zverejnených v tomto
periodiku počas rokov 2015 – 2021. Knihu na javisku pokrstili. Edita Majerčíková, Helena Bočáková a Mgr. Ladislav Žiško, 3 pedagógovia, ktorí desiatky
rokov pôsobili v miestnej základnej
škole.
Druhou sprievodnou akciou bolo divadelné predstavenie (fraška) s názvom
Ako to bolo? (Možno takto) v podaní
členov miestneho divadelného súboru.
Bola to zmes reálnych faktov zazname-

naných v dokumentoch z roku 1971,
fikcie autorov a prognóz, ako sa bude
obec vyvíjať až do dneška. Dej bol stručný – na zasadnutí zástupcov 4 obcí, tajného, predstaviteľa štátnej správy a
dvoch veštíc z Hrozenkova sa prednáša,
za akých podmienok obce súhlasia so
zlúčením, čo požadujú, aký názov navrhujú dať zlúčenej obci a ako sa obec
bude po zlúčení vyvíjať. Keďže návrhy
názvov obce boli od každého iné, nakoniec záver zostane na predstaviteľovi
vyššej štátnej správy. Pri jeho prednese
ho pantomímou sprevádza predstaviteľ
Veľkých Stankoviec v podaní Michala
Rychlého. Ten si ňou vyslúžil častý potlesk divákov.
Tretím a
posledným sprievodným
bodom programu boli dobové pesníčky
v podaní FS Rozvadžan. Na pódiu sa
viacerí z nich neobjavili v tradičných
krojoch, ale v pionierskych a zväzáckych rovnošatách, ktoré dopĺňali dobové
budovateľské piesne, ktoré mnohým
prítomným pripomenuli obdobie ich
mladosti, kedy boli povinnou súčasťou
slávnostných podujatí (piesne aj rovnošaty).
Po skončení sprievodného programu
uviedla moderátorka hlavný bod večera
– premiéru filmu Trenčianske Stankovce
1971 – 2021. V úvode filmu sa všetkým
prihovoril starosta obce JUDr. Martin
Markech, ktorý zdôraznil význam našej
obce v regióne, jej rozvoj za 50 rokov
spoločnej existencie a nádej, že obec sa
bude aj naďalej rozvíjať a bude dobrým
miestom pre život všetkých svojich obyvateľov. Vo filme sa potom striedali pasáže leteckých záberov na obec s
komentárom so zábermi na dobové dokumenty z roku 1971 a výpoveďami
ľudí, ktorí boli pri zlúčení 4 pôvodných
obcí a budovaní novej obce ako priami
aktéri alebo ako obyvatelia jednotlivých
častí obce. Výpovede jednotlivých obyvateľov vo filme boli rozdelené do niekoľkých častí – ako to bolo, čo to
prinieslo a čo za obdobie 50-ročného
vývoja spoločnej obce hodnotia negatívne. Všetci sa zhodli na tom, že i keď sa
zlúčenie dialo na pokyn zhora a malo
svojich prívržencov i
odporcov, v
konečnom dôsledku bolo dobrým kro-

kom. Prinieslo veľkej zlúčenej obci viac
financií a zabezpečilo jej výrazný rozvoj
vo všetkých oblastiach. Dokumentovali
to aj mnohé fotografie zachytávajúce budovanie obce. Zaujímavo pôsobili najmä
zábery tých istých objektov v minulosti
a v súčasnosti. Bohužiaľ, niekde bolo
vidno na tom istom mieste v minulosti
historickú budovu a v súčasnosti už úplne inú budovu. Toto nezachovanie dedičstva otcov a zbúranie historických budov v obci vyhodnotili ako negatívum
vo svojich výpovediach aj obyvatelia vo
filme. Ale aj napriek tomuto negatívu považujú obec Trenčianske Stankovce za
dobré miesto pre život a nevedia si predstaviť, že by žili inde. A to bola záverečná myšlienka filmu.
Pôvodné názvy obcí sa zachovali dodnes
a niektorí zo starších stále uprednostňujú lokálpatriotizmus k tej pôvodnej časti
obce, v ktorej prežili celý život. Väčšina
obyvateľov sa však zžila s tým, že ich
bydliskom je obec Trenčianske Stankovce a keď povedia jej názov, už nemusia
nikomu ďalej vysvetľovať, kde sa obec
nachádza. Keďže jednotlivé časti obce
tesne na seba nadväzujú, mladší obyvatelia alebo tí, ktorí sa do nej prisťahovali,
ani nevedia, kde ktorá časť obce prechádza do inej časti. (A pre zaujímavosť zopár rokov už v časti obce Sedličná
máme aj niekoľko domov, ktoré patria
do Trenčianskej Turnej).
Po skončení filmu sa skončil aj oficiálny
program večera. Na záver moderátorka
poďakovala všetkým účinkujúcim i
divákom. Tí poďakovali všetkým za
krásny večer dlhotrvajúcim potleskom.
Ďakujeme všetkým tvorcom filmu i organizátorom podujatia za krásny prvoaprílový piatkový večer, ktorý napriek
prudkému ochladeniu vonku priniesol do
ich vnútra veľa ľudského tepla. Ďakujeme za množstvo hodín práce, času i financií, ktoré autori vložili do prípravy
filmu. Tak, ako bolo povedané počas večera, vyslovené slová sa nezachovajú,
ale vytvorené dielo pretrvá. Aj tento film
zachytávajúci výpovede priamych aktérov pretrvá a zachová svedectvo o vzniku obce Trenčianske Stankovce aj pre
ďalšie generácie.
Oľga Šmatláková
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Po premiére
Aj Vy ste tam boli? Že nie ? Škoda! Veľká škoda. Mohli ste zažiť to, čo zažívali
všetci zúčastnení v sále Spoločenského
domu v Tr. Stankovciach 1. apríla 2022.
Bol to zážitok, ktorý v mnohých oživil
stopy lásky k rodnej hrude, ako sa o tom
písalo v dávno zabudnutých dielach majstrov slovenskej literatúry. O láske
k vlasti a k rodnému kraju sa učilo a učí
aj dnes v školách. Práve v tejto dobe, je
to téma stále viac aktuálnejšia.
V úvode celého podujatia sa uskutočnil
krst knihy ,,Mozaika života našej dediny
“, ktorá bola vydaná v roku 2021 kolektívom autorov - členov redakčnej rady
novín HLAS.
Film, ktorý sme následne zhliadli, rozprával... Ústami žĳúcich pamätníkov
obce rozprával o tom, ako bolo kedysi ,
o tom, aký vzhľad nadobudla obec po
zlúčení do jedného celku. Videli sme
a vypočuli si myšlienky mnohých občanov zo všetkých častí Trenčianskych
Stankoviec, niektoré boli vtipné, spontánne vyslovené spomienky na udalosti,
ktoré sa diali v realite minulosti. Objektívny bol príhovor starostu obce, podľa
ktorého sme všetci obyvateľmi jedného
celku a podľa toho sa máme aj správať.
Vypočuli sme si aj pripomenutie povesti
o Svätoplukových prútoch, že len
v jednotnom postupe možno napredovať
a byť silní. Vo filme odznelo toľko krás-

nych myšlienok a slov, že sa nejednému
divákovi zaleskla slza v očiach.
Samotnému premietaniu filmu predchádzala scénka v podaní ochotníkov
z divadelného súboru o tom, ako to bolo
pri realizácii myšlienok o vzniku jednotnej obce pred 50 rokmi, o tom, aký
názov by mala obec niesť a pod. Vtipne
a nápadito spracovali vtedajšie udalosti.
Pri niektorých scénach bolo smiechu
veľa a potlesku ešte viac. Bol to veľmi
dobrý nápad skĺbiť premiéru filmu
s touto divadelnou aktivitou. Po skončení filmu členovia FS Rozvadžan
a divadelníci humornou formou predviedli spomienky na dávno minulé časy
oprášením budovateľských piesní, ktoré
sme sa mnohí učili v školách, spievali sa
na májových manifestáciách a pod.
Úžasný nápad- vytvoriť takéto dielo!!!
Myslíte si, že je to nadnesený pohľad?
Zbytočný pátos a zveličenie ? Škoda, že
ste to neprežili s nami, potom by ste sa
na toto krásne dielo dívali iným pohľadom. A snáď aj ináč zmýšľali
a konali. Veď tvorcom filmu išlo predovšetkým o to, poukázať na fakt, že Trenčianske Stankovce sú obcou žĳúcou,
tvoriacou stále nové a nové objekty,
ktoré nikde na okolí nejestvujú. Že by
sme mali byť hrdí na to, že sme jej obyvateľmi. Že by sme mali čerpať z múdrosti starších. Že by sme mali prispieť

v rámci svojich síl, či nápadov k jej ďalšiemu rozvoju. Nezáleží na tom, že som
z tej, či z onej časti obce. K dobrej myšlienke sa pridať, pomôcť pri jej realizácii, premôcť vlastnú záhaľčivosť a prísť.
Kam? Tam, kde je to potrebné.
Takto to mysleli tvorcovia filmu.
Za toto im patrí obrovské poďakovanie.
Veď od myšlienky k jej realizácii je veľmi ďaleko. A nie je to také jednoduché,
ako to v skutočnosti vyzerá. Koľko nápadov, diskusií, skúšok, nácvikov, zabezpečovania kameramanov, techniky,
kostýmov, finančných možností, koľko
času z osobného voľna obetovali a ešte
veľa neuvedených rôznych činností
a problémov museli organizátori zvládnuť a prekonať...
Jedna myšlienka, ktorá bola v programe vyslovená znela, že to, čo je vyslovené, sa časom zabudne, to, čo je napísané a vytvorené, to nás prežĳe
a ostáva večne.

P.S.: Možno by bolo dobré uvažovať
o reprízach filmu.
Mgr. Terézia Kadáková

Pôstny koncert na smrtnú nedeľu

Oľga Adamkovičová – Semková

V nedeľu 3.4.2022 obec Trenčianske Stankovce v spolupráci s ECAV Trenčianske
Stankovce zorganizovala v evanjelickom kostole koncert súboru historickej hudby Ensemble Thesaurus Musicum. Bolo to príjemné stíšenie v tejto ťažkej dobe. Upokojujúce tóny piesní s náboženskou tematikou sa niesli Božím chrámom na smrtnú nedeľu.
Súbor tvorili traja členovia. Dvaja muži, z ktorých jeden hral na dva historické hudobné
nástroje – arcilutnu a theorbu a druhý vyludzoval krásne tóny na violončele. Trio dopĺňala speváčka s nádherným hlasom. Keď doznel posledný tón, nastal neutíchajúci
potlesk a „standing ovation“. Verím, že tí, ktorí sa na koncerte zúčastnili, odchádzali
povznesení na duchu z príjemného kultúrneho zážitku.
Silvia Justusová

Jarná prechádzka
Konečne po dlhej zime
a po chladnom jarnom čase
slnko ma vytiahlo von
Predo mnou statočne
kráčal môj tieň
Boli sme tam iba ja a on
Na oblohe ani mráčik
Zo stromov znel
jasný chorál vtáčí
V tráve sa beleli
krehké sedmokrásky
Tu a tam fialky voňavé
vo vetre veselo
šantili na tráve
Všetko živé-samý pohyb
Iba mne sa od slabosti
zvláštne chvejú nohy
Asi je dnes na mňa toho veľa
Zrazu cítim – srdce sa mi
čudne rozochvelo
Medzi jasne jasnou
oblohou a zemou
stretla som dnes zase
Nášho Stvoriteľa
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Kultúra sa vracia do Trenčianskych Stankoviec
Kultúra a život sú neodmysliteľne späté.
Človek vyhľadáva kultúru na povznesenie duše, kultúra zušľachťuje človeka.
Veď sa len pozrime späť na posledné dva
roky, život sa ani v období pandémie
ochorenia Covid - 19 nezastavil, no predsa len v životoch ľudí niečo absentovalo.
To, na čo boli zvyknutí, a čo sa im posledné dva roky nedostávalo, alebo dostávalo
veľmi sporadicky s nestálymi a meniacimi sa termínmi. Už naplánované kultúrne
akcie sa museli rušiť, čo stavalo organizátorov pred nepríjemné rozhodnutia a neostávalo nič iné, iba čakať na priaznivejšie obdobie. Mrzí to v prípade napr.
speváka Mira Jaroša, ktorý po niekoľkých rokoch potvrdil termín vystúpenia
pre svoje detské publikum v našej obci,
alebo skupiny Kandráčovci, ak máme
spomenúť iba tie najnovšie. Tieto dva
prípady boli však zároveň aj novou
skúsenosťou, ktorá dočasne vytvorila
názorový nesúlad medzi kultúrnou komisiou a časťou poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí nevideli pridanú hodnotu vo vystúpení oboch umeleckých
skupín z dôvodu ich finančných nárokov,
pričom bolo kultúrnej komisii tlmočené,
aby na spevácke a tanečné vystúpenia
boli pozývané výlučne domáce umelecké
súbory. Pôvodne bol zámer obce organizovať jeden „oslavný“ obecný deň pri
príležitosti 50. výročia vzniku obce Tren-

čianske Stankovce a pozvať vyššie
spomenutých umelcov. Nakoniec sa dospelo k záveru, že obec zorganizuje v
priebehu roka niekoľko podujatí, či už tanečných zábav, koncertov alebo vystúpení pre deti a každý si bude môcť vybrať
to, čo ho najviac osloví.
Obec Trenčianske Stankovce, ako hlavný organizátor, v spolupráci s organizáciami (DHZ Trenčianske Stankovce,
JDS Trenčianske Stankovce, ECAV
Trenčianske Stankovce) si Vás aj touto
cestou dovoľuje všetkých pozvať (zatiaľ
v období od apríla do augusta) na nasledujúce kultúrne podujatia:
▪ Nedeľa 3.4.2022 - koncert súboru historickej hudby ENSEMBLE THESAURUS MUSICUM (Evanjelický
kostol Trenčianske Stankovce) v
spolupráci s ECAV zborom v Trenčianskych Stankovciach.
▪ Sobota 30.4.2022 – stavanie mája so
speváckou skupinou STANKOVČANKA, DFS LAMPÁŠIK (pri
obecnom úrade) a Prvá jarná zábava
s kapelou KB BAND (Spoločenský
dom) pozn. zábavu organizuje DHZ
Trenčianske Stankovce.
▪ Nedeľa 8.5.2022 – koncert Deň
matiek s deťmi z MŠ a DFS LAMPÁŠIK, DUO JANČOVCI ( Spoločenský dom).

▪ Nedeľa 29.5.2022 – bábkové divadlo
LIENKA (areál Hasičskej zbrojnice).
▪ Sobota 11.6.2022 – tanečná zábava s
kapelou NA KOLENÁ (areál Hasičskej zbrojnice).
▪ Nedeľa 26.6.2022 – koncert hudobnej
skupiny HUNCÚTI (areál Hasičskej
zbrojnice).
▪ Nedeľa 03.07.2022 – interaktívne
divadielko pre deti FIFO A VIERKA
(areál Hasičskej zbrojnice).
▪ Sobota 16.7.2022 – tanečná zábava s
kapelou KB BAND (areál Hasičskej
zbrojnice).
▪ Sobota 30.7.2022 – tanečná zábava s
kapelou RADOVANKA (areál Hasičskej zbrojnice).
Poznámka: tanečné zábavy, ktoré sa
budú konať v areáli Hasičskej zbrojnice
sú v spolupráci s DHZ Trenčianske
Stankovce
VSTUP VOĽNÝ (na všetky akcie organizované obcou)
Bližšie informácie o podujatiach, prípadne zmeny v termínoch budú včas
zverejnené na webovej stránke obce, vo
vývesnej tabuli a vyhlásené v obecnom
rozhlase.
Za kultúrnu komisiu
P. Tomík a S. Justusová

Jozef a jeho zázračný farebný plášť
V spleti nie veľmi optimistických informácií o situácii na Ukrajine sme využili príležitosť, že po uvoľnení pandemických opatrení bola opäť možnosť vrátiť sa do divadla a ísť pookriať na kultúrne podujatie, konkrétne do Divadla Andreja Bagara v Nitre
na muzikál Jozef a jeho zázračný farebný plášť. Mnohí z Vás vedia, že hlavnú úlohu v tomto muzikáli hrá náš rodák Martin
Klinčúch, ktorého poznáme z televízie a zároveň ako skromného a obetavého človeka, ktorý sa vždy rád prizná k našej obci
a ľuďom z nej. Od Maťka sme si zistili termíny predstavení a na Jozefa sme išli na „Jozefa“ (19.3.) zo Stankoviec v počte 80
ľudí. Väčšia časť išla autobusom spred evanjelickej fary a ostatní autami. Predstavenie sa skutočne oplatí vidieť, vtiahlo nás do
deja muzikálu, ktorý rozpráva známy biblický príbeh o starozmluvnom Jozefovi a jeho bratoch, ktorý je posolstvom nádeje,
lásky, odpustenia a vyzdvihuje odhodlanie nevzdať sa žiť svoj život naplno a žiť svoje sny napriek mnohým prekážkam, ktoré
prichádzajú. Muzikál bol úžasným zážitkom, sprevádzaný krásnymi kostýmami, scénou, živým orchestrom, detským zborom
a umocnený aj stretnutím sa s našim Martinom Klinčúchom po predstavení, keď venoval čas rozhovorom s nami.
Na záver za Trenčianske Stankovce poďakovali a popriali ďalší úspešný život v žití svojho sna Martinovi Klinčúchovi pán
starosta s manželkou a evanjelická farárka s manželom. ĎAKUJEME!
jp
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HRANIČNÝ PRECHOD VYŠNÉ NEMECKÉ

Skúsenosti s dobrovoľníctvom v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine
V poslednej dobe je veľmi často spomínaná aktuálna téma: „VOJNA NA
UKRAJINE“ a s ňou spojená migrácia.
Keďže Ukrajina je náš východný sused,
týka sa nás to o to viac. Denne prejde cez
každý náš hraničný prechod cca 5 000 –
12 000 utečencov a ja by som Vám rada
priblížila, ako to tam v skutočnosti vyzerá.
Ja osobne som bola dobrovoľníčkou (na
začiatku a uprostred marca) na hraničnom priechode Vyšné Nemecké, kde fungovalo tzv. stanové mestečko (od 14. 3.
2022 sa dobrovoľnícke stany presunuli
do centier v Michalovciach, Humennom,
Mokradi atď., kde sú ľudia po pešom
prechode hranicou prevezení autobusmi
a tam im je poskytnutá ďalšia pomoc).
Stanové mestečko vyzeralo tak, že na začiatku bol „hlavný” stan, kde sa ľudia,
ktorí nevedeli, kam pokračovať, mohli
zaregistrovať a bol im zabezpečený odvoz priamo na miesto, kde budú dočasne
žiť. Taktiež tam boli aj dobrovoľnícke
stany s teplou stravou, potravinami, jedlom pre zvieratá, hygienickými potrebami, oblečením a všetkým, čo ľudia potrebujú. Medzi týmito stanmi a
dobrovoľníkmi panovala neskutočne
dobrá atmosféra - všetci si navzájom pomáhali, boli k sebe milí a vzniklo tam
veľa nových priateľstiev práve preto,
lebo všetci tam prišli iba pre jedno –
chceli pomôcť. Takisto aj vojaci a
policajti z Českej republiky, ktorí pomáhali s usmerňovaním a dohliadali na bezpečný priebeh, boli veľmi milí a ľudskí.
Pomáhali aj ochotní zdravotníci, ktorí

chodili kontrolovať ľudí a pýtali sa, či
niekto nepotrebuje pomoc - či už psychickú alebo fyzickú. Samozrejme,
nechýbali ani vyhrievané stany, kde
ľudia mohli počkať alebo prenocovať,
takisto ako miesta, kde sa mohli ísť deti
pohrať a skrátiť si čakanie.
Avšak ešte predtým, ako sa ľudia dostanú k stanom (autobusom, ktoré ich k
nim prepravia), musia prejsť pasovou a

kamióny, kde sa ľuďom, okrem už predtým spomínaných vecí, varia aj instantné
polievky a rozdávajú bagety, balíčky s
jedlom, hygienické potreby a pod., nakoľko sa oni už k dobrovoľníckym
stanom s ďalšou pomocou nedostanú,
lebo pokračujú ďalej do vnútrozemia
alebo zahraničia.
Nikto, kto tam je, nemá ľahký osud, ale
aj napriek neľahkej ceste, ktorou prechádzajú, je pokora a vďačnosť tých ľudí neopísateľná. Vidieť rozžiarené očká detí,
keď dostanú sladkosť, alebo dojatie dospelých ľudí z toho, že im niekto pomáha, je len ťažko opísateľné, ale zároveň
motivujúce. Pomoc si určite všetci zaslúžia a aj keď my teraz ich realitu zmeniť nedokážeme, aspoň sa im ju snažme
uľahčiť najviac, ako sa dá.
Petra Eva Petrulová

colnou kontrolou a tam pôsobia tzv. welcome tímy (ktorých súčasťou som bola aj
ja), spoločne s vojakmi a českými
policajtmi. Podávajú prvú pomocnú ruku
v podobe čaju, kávy, keksíkov, kapsičiek
s dojčenskou výživou, džúsov a podobných drobností. Tieto tímy slúžia na to,
aby ľudia pocítili prĳatie, bezpečie a
úľavu z toho, že už je o nich postarané.
Celkovo na tomto mieste fungujú 4 prechody - dva pre peších, kde počas čakania v rade ľudia dostávajú už spomínanú
prvú pomoc predtým, ako sa dostanú k
stanom, kde si môžu oddýchnuť, najesť
sa a zobrať si, čo potrebujú. Jeden prechod je pre autá a ďalší pre autobusy a

K humanitárnej pomoci sa zapojil aj
evanjelický cirkevný zbor Trenčianske
Stankovce a aj týmto spôsobom chceme
poďakovať všetkým, ktorí ste s láskou
pomohli.
Za CZ ECAV Trenčianske Stankovce
Jarmila Petrulová- evanjelická farárka

Na ľudí sa pozeraj zhora iba vtedy, ak im chceš pomôcť, aby vstali
V živote človeka sú chvíle, keď začne
uvažovať o svojom živote a hodnotiť
svoju životnú cestu. Na tvári sa strieda
úsmev so slzami. Veď boli radosti a boli
aj smútky.
Každý z nás si určite nejedenkrát v živote povedal: „Keby som ho mohol prežiť ešte raz, zachoval by som sa úplne
inak“. Ale na živote je zaujímavé práve
to, že sa nedá pretočiť späť ako kazeta.
Je pravda, že v tomto svete platí kto z
koho, silnejší vyhráva, je tu veľa stresu
a iných nepríjemností. Pre každého je
dôležité mať v živote okolo seba ľudí,

na ktorých sa môže spoľahnúť. Sú to
priatelia. Mnohí si myslia, že kamarát a
priateľ je to isté. Mýlia sa. Kamaráti sú
tí, s ktorými ideme občas na výlet, prechádzku či na pivo, zájdeme i do kina.
Priateľ je niečo viac. Ten sa nebojí pozrieť sa mi do očí a niekedy i zhora, aby
mi povedal, čo si o mojich činoch myslí,
či sa mi to páči, alebo nie. Vie ma vrátiť
z výšky na pevnú zem, vždy mi ochotne
a rád pomôže, podá pomocnú ruku, keď
padnem na zem, aby som vstala a nečaká za to odmenu. Rozosmeje ma, keď mi
je najhoršie. Teda je to niekto, kto ma

podporí. V dnešnej dobe je takýchto
ľudí veľmi málo, pretože mnohí ľudia si
všímajú hlavne výzor, bohatstvo a často
sa stretávame s tým, že ak sa im niekto
nepáči, tak ho poza chrbát ohovárajú a
ponižujú. Treba sa riadiť heslom:
„Správaj sa i iným tak, ako chceš, aby
sa oni správali k Tebe“.
Človek už dlho žĳe v spoločenstve, v
ktorom si vytvára medziľudské vzťahy.
Je jedno, či ide o vzťah medzi rodičmi a
deťmi, nadriadenými a podriadenými,
kamarátsky alebo partnerský, všetky si
musí človek vybudovať sám a je len na
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ňom, či budú kladné alebo záporné. Ľudský vzťah je odrazom našej duše, zrkadlom našich citov a pocitov a je len na
nás, ako s ním naložíme. Je niečo nehmotné, čo si nemôžeme kúpiť, ale
musíme ho prežiť.
Priateľstvo, láska, pochopenie, ale aj
nenávisť a zlo, to všetko sú medziľudské
vzťahy, ktoré v spoločnosti vládnu.
V minulosti si ľudia ochotne pomáhali,
podávali pomocnú ruku, keď bol niekto
v núdzi. Bolo akési samozrejmé, že mu
pomohli a nebolo treba veľkých rečí a
prosení, ľudia boli na seba milí a vznikalo medzi nimi úprimné priateľstvo.
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Nehovorím, že v dnešnej dobe to tak nie
je, ale žiaľ, teraz prevláda viac závisť a
falošné priateľstvo. Ľudia skôr pozerajú
na výzor a na vnútornej kráse im akoby
nezáležalo. Závisť vzniká hlavne preto,
že je niekto bohatší a môže si dovoliť
viac. Netreba dvíhať nos hore len preto,
že mám krásny nový dom, drahé auto,
darí sa mi v podnikaní a na ostatných
sa pozerať zhora.
Veď niekedy stačí len chvíľa, život sa
nám zmení od základov a ocitneme sa
mnohokrát na dne. Až v nešťastí poznáme ozajstného priateľa, ktorý sa na
nás nedíva zhora, ale je ochotný nám po-

môcť a podať ruku, aby sme vstali. Preto
si vytvárajme vzťahy, ktoré budú pre nás
prínosom a nie trápením a nezabúdajme
na našu dedovizeň. Veď všetci sme si
rovnocenní, žĳeme na jednej planéte a
kráčame po tej istej zemi. Dostali sme
ten najväčší dar – život, tak načo závisť.
Skromnosť je ďalšia veľmi dobrá vlastnosť a preto vyslovená myšlienka: „Na
ľudí sa pozeraj zhora iba vtedy, ak im
chceš pomôcť, aby vstali“, je veľmi výstižná a krásna a treba podľa nej žiť,
lebo žĳeme len raz, repríza nie je možná.
Oľga Bučková

Bobrovník, zaniknutá obec v blízkosti Trenčianskych Stankoviec
V okolí Trenčína sa v minulosti nachádzalo množstvo samostatných obcí.
Mnohé obce sa postupným vývojom
stali jeho mestskými časťami, z niektorých, ako Hanzlikovce, či Žabinec sú v
súčasnosti už len ulice, niektoré celkom
zanikli. Jednou z tých zaniknutých obcí,
ležiaca v blízkosti Trenčianskych Stankoviec, bola obec Bobrovník. Jej počiatky siahajú do r. 1358. Počas svojej existencie patrila rôznym šľachtickým
rodom ako Nozdrovický, Maršovský,
Melčický či Borčický. Názov obce môžeme odvodiť od bobra, ktorý sa tu hojne
vyskytoval a v súčasnosti opäť vyskytuje. Po prvej pozemkovej reforme v r.
1919 sa vlastníkmi pôdy stali Schlesingerovci a Gollnerovci z Trenčína, rodina Bulková z Opatoviec a menšinový
vlastníci. Bobrovník ležal medzi Veľkými Bierovcami, Opatovcami a Nozdrkovcami, odkiaľ viedli do obce aj prístupové cesty. Spojenie s
druhou
stranou Váhu zabezpečovala kompa. Z
remeselných činností sa v Bobrovníku
spomína iba panský mlyn na Belanskom
potoku. Majoritným zdrojom obživy
obyvateľov bolo poľnohospodárstvo.
Polohu a rozlohu Bobrovníka nájdeme
na mapách 1., 2. a 3. vojenského mapovania. V tom období patrila medzi stredne veľké obce ležiace v okolí Trenčína.
Podľa štatistického súpisu z r. 1784 bolo
v Bobrovníku zapísaných 29 domov, 39
rodín a 194 obyvateľov. Pre porovnanie, v Opatovciach bol stav domy-rodiny-obyvatelia 18-20-129, v Bierovciach 24-28-140 a v Rozvadzoch
23-32-147. V 19. storočí nastáva v obci
citeľný pokles obyvateľstva. Príčinou
mohli byť aj časté záplavy, ktoré
vzhľadom na polohu, obec často postihovali. V r. 1830 bolo v Bobrovníku
evidovaných 169 obyvateľov, v r. 1877
69 obyvateľov, v r. 1890 už len 36 obyvateľov. Mnoho obyvateľov Bobrovníka
malo v 18. a 19.storočí svojich životných partnerov z Rozvádz, Sedličnej,
Veľkých a Malých Stankoviec. Postupným vývojom sa Bobrovník spolu s

Nozdrkovcami a Belou organizačne zlúčil s Trenčianskymi Biskupicami a neskôr s Trenčínom. Nepriaznivú situáciu
kvôli častým záplavám v obci sa vrchnosť snažila riešiť. V II. pol. 19. storočia
boli vypracované plány protipovodňových hrádzí. Katolícki obyvatelia
Bobrovníka spadali pod farnosť Trenčianska Turná, evanjelickí pod cirkevný
zbor v Trenčíne, ale počas 19. storočia
sa pomerne často zapisovali do matrík
vedených pri evanjelickom zbore v
Malých Stankovciach. Židovskí obyvatelia Bobrovníka patrili pod židovskú
náboženskú obec v Sedličnej. Začiatkom 80. rokoch 20. storočia stáli v Bobrovníku už len dva obývané domy so
siedmymi obyvateľmi. K zániku obce
prispela aj výstavba neďalekého letiska.
V súčasnosti už v obci nežĳe žiadny
stály obyvateľ. Nachádzajú sa v nej už
len neobývané domy, zrúcaniny hospodárskych budov a do obce nevedie
žiadna spevnená prístupová komunikácia. V pomyselnom strede pôvodnej
obce stojí pamätný kríž. Pri obci sa za-

choval zaniknutý cintorín s torzami
pomníkov. Na cintoríne stojí malá kaplnka, ktorú dala v r. 1946 postaviť rodina
Bulková na pamiatku tragickej smrti
syna Jozefa. Na cintoríne sa prestalo pochovávať po II. svetovej vojne, kedy
bola obec od cintorína oddelená pristávacou dráhou letiska.
Text a fotky Zlatica Kremeňová
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O ŠKOLE
1. februára sme sa prehupli do 2. polroku
školského roka 2021/22. Naši žiaci a učitelia sa zapájali do množstva školských
aj mimoškolských aktivít. Niektoré
z nich Vám predstavujeme ... .
Projektové vyučovanie na meranie
času u prváčikov
Na projektové vyučovanie si naši prváci
za pomoci rodičov vyrobili vlastné presýpacie hodiny. Na vyučovaní ich každý
žiak odprezentoval a počas dňa sme nimi
merali napr. za koľko presýpaní sa žiaci
nadesiatujú, za koľko sa prezlečú na telesnú výchovu, koľko času budú potrebovať na napísanie slova MAMA ... .
Projekt pokračoval výrobou kyvadla.
Šikovní žiaci ho zvládli vyrobiť aj sami.
Kyvadlom, podľa počtu kmitov, sme
merali čas. Počas kmitania kyvadla žiaci
robili drepy a následne zmenšovali dĺžku
šnúrky a zisťovali, ako sa zmenil počet
drepov v závislosti od dĺžky šnúrky. Našim prvákom sa takéto vyučovanie páčilo a presýpacie hodiny chceli mať na lavici na každej vyučovacej hodine.
Mgr. Svatíková

Triedim, triediš, triedime
Žiaci 2. stupňa sa zapojili do projektu
„Triedim, triediš, triedime“, orientovaného na podporu enviromentálnej výchovy na školách. Organizovala ho
Slovenská agentúra ŽP spolu s iniciatívou Tvoríme zelené Slovensko „GREEEN SLOVAKIA“. Organizátori projektu
nám poskytli 10 setov na triedenie, ktoré
obsahovali 4 tašky: modrú na papier, žltú
na plasty, oranžovú na nápojové kartóny
a červenú na batérie. Rozhlasovou reláciou o správnom triedení odpadu bola
vyhlásená súťaž, ktorá trieda vytriedi
viac odpadu. Aktívne sa do zbierania
a triedenia zapojili najmä mladší žiaci,
najviac nazbieral kolektív žiakov 5.
A a 5. B. Triedam blahoželáme a dúfame, že budú aj naďalej správne separovať odpad. Pomôžeme tak nielen životnému prostrediu, ale elimináciou negatív, spojených so zneškodňovaním odpadov na skládkach a v spaľovniach, aj
sebe.
Mgr. Mayerová,
koordinátor environmentálnej výchovy

Výtvarná súťaž ,,Matúšov štetec“
V novembri 2021 Trenčianske múzeum
v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti
Trenčianskeho samosprávneho kraja vyhlásilo výtvarnú súťaž pre základné
školy vo výtvarnom spracovaní témy

a Juliana Vlková (6.B). Najúspešnejšou
našou žiačkou sa stala Stella Justusová,
ktorá obsadila 2. miesto v 1. kategórii
prednesu poézie a postúpila do Okresného kola. Stellke srdečne gratulujeme
a budeme jej držať palce.

,,Matúš Čák Trenčiansky a jeho
hrad“. Súťažilo sa vo viacerých kategóriách. Žiaci 2.A triedy (Linhartová Liliana, Stoklasová Gabriela, Pružincová
Melánia, Gažová Vanesa, Kubalošová
Lenka, Chorvátová Viktória, BE, Púčeková Sofia, Tučka Tomáš, Hudec
Jakub, Berko Šimon) sa zapojili výtvarnými prácami v kategórii 1, kde bola silná konkurencia - 158 prác. Z každej
kategórie vyberala porota 4 najlepšie, v
celkovom počte 20. Tieto práce sú vystavené na 2. poschodí kasární na Trenčianskom hrade. Autor najzaujímavejšej
práce z každej kategórie získal od Trenčianskeho múzea odmenu vo forme voľnej vstupenky pre dve osoby na Trenčiansky hrad, jubilejnú mincu s podobizňou Matúša Čáka, odznak, záložku, textilnú tašku s Matúšom Čákom a diplom.
Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy Vaneske Gažovej z 2.A, ktorá
získala krásne 1. miesto v kategórii I.
Mgr. Balajová
Hviezdoslavov Kubín
Obvodné kolo recitačnej súťaže
Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnilo
dňa 28.2.2022 v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. Našu školu
reprezentovali žiačky Stella Justusová
(4.B), Ivana Kubalošová (9.A), Karolína
Pohorelcová (4.B), Nela Ragulová (6.B)

Pátrame po tom, ako funguje ľudské telo
Štvrtáci sa na hodinách prírodovedy učili o ľudskom tele. Naučili sa, aké dôležité je pre život človeka dýchanie. Uvedomili si dôležitosť poskytnutia prvej pomoci, zisťovali, či človek dýcha, alebo
nedýcha za pomoci oroseného zrkadielka, zdvíhania hrudníka, ... . Učili sa pomenovať, ktorými časťami dýchacej sústavy prejde vzduch od chvíle, keď sa

človek nadýchne, až kým ho vydýchne
z tela. Deti vyrobili krásne modely dýchacej sústavy aj s pľúcami. Merali si
pulz v pokoji aj pri námahe. Pri drepoch
sa riadne zapotili, ale zistili, že srdiečko
sa rozbúcha rýchlejšie. Mnohí to poznáme, aj keď sa blíži písomka alebo
sme chorí. Vyučovanie sme spestrili
pracovnými listami, pozerali film „Bol
raz jeden život,“ vyrobili sme si model
mamičky s otváracím bruškom, v ktorom bolo bábätko. Teší ma, že deti
učenie baví, sú zvedavé, majú veľa otázok a veľa aj o svojom tele vedia. Či už
z encyklopédií alebo z rozprávania od
rodičov.
Mgr. Fábryová
Fašiangový deň
Fašiangy sú obdobím, ktoré sa začínajú
deň po Troch kráľoch 7.1. a končia pohyblivým utorkom pred Popolcovou,
alebo tzv. škaredou stredou...tohto roku
2.3.2022. V tomto období, kedy sa lúči-
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okolo nás a pod nohami kopa žlto-oranžovo-zelených bodiek. Každú sekundu
sme na niekoho mávali a pokrikovali,
pretože sme každého poznali. Večer sme
sa všetci stretli v spoločenskej miestnosti
a mali sme spoločný program. Väčšinou
to boli nejaké súťaže, pri ktorých sme
našli skryté športové talenty. Po spoločnom programe to všetko začínalo. Mali
sme vlastný čas a každý sme mohli ísť za
svojou partiou. Partia, v ktorej som bola,
väčšinou zostala dole v spoločenskej
miestnosti. Vždy to začínalo kartami
alebo rozprávaním a vyvrcholilo to
spievaním z celých pľúc alebo stavaním
ľudskej pyramídy. Samozrejme, že sme
nakoniec spadli, no určite hovorím za
všetkých, ak poviem, že to stálo za to.
Takže význam názvu známej slovenskej
pesničky "žĳeme len raz" sme podľa
mňa splnili. Dá sa povedať, že sme si
robili každý večer vlastnú párty. Večery
som si užila zo všetkých najviac. Lyžiarsky 2022 hodnotím veľmi pozitívne. Pridať lepšie jedlo a bolo by to perfektné.
Markéta Benková, žiačka 8.B

žiacim deťom zostane milá spomienka.
Každý bez ohľadu na umiestnenie získal
ceruzku: Súťažím s Talentídou a diplom
s titulom VŠETKOVEDKOV UČEŇ.
Najlepšie našu školu reprezentovali a zaradili sa tak medzi 30% najúspešnejších
s titulom VŠETKOVEDKO: 3.A Sára
Husárová, 3.A Ema Markechová, 4.B
Dušan Marček, 4.A Viktor Balaj.
Mgr. Fábryová

me so zimou, sa aj naši žiaci v škole rozprávajú o tradíciách a zvykoch našich
predkov. Preto si žiaci počas vyučovania
spravili veselý, farebný a pestrý Fašiangový deň v maskách, kostýmoch
a škraboškách. Aj s pomocou rodičov si
deti vymysleli, koho budú predstavovať.
Ich nápady boli skutočne originálne: Papagáj, Mesiac, Saxana, Motýľ, Pokémon, Drak, Myška, Líška... Posúďte
sami prostredníctvom fotiek.
„Lyžovačka“ Krahule
Na lyžiarsky budem spomínať ešte pekne dlho. Musím uznať, že som išla s
pocitom neistoty, pretože sme mali bývať v inom pavilóne ako ročníky pred
nami. No náš pavilón mal v sebe niečo
viac, pocit veľkej skupiny na zimnej chate. Lyžovačku som si náramne užila.
Svah bol mierne prudký, krásna príroda

Veľký súboj o najmúdrejšieho
medzi najbystrejšími
Žiaci 2. – 4. ročníka našej školy sa zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko. Predviedli svoje vedomosti, schopnosť čítať s porozumením,
logické myslenie a správny úsudok.
Súťažné úlohy boli všestranné, poučné a
pre žiakov zaujímavé. Všetkým súťa-

Na záver by sme sa chceli poďakovať
žiakom, rodičom, učiteľom i ostatným
zamestnancom školy za ich prácu, ochotu a trpezlivosť v tejto tak náročnej dobe.
Zároveň ďakujeme pánovi starostovi
JUDr. Martinovi Markechovi za jeho ústretovosť a úzku spoluprácu so školou.
„Keď jarné kvety kvitnú a slnko teplo hreje, tak príroda svoju náruč každému praje.
Želáme Vám krásne sviatky Veľkonočné,
hlavne šťastné a slnečné.“
Vedenie školy

13

Stankovský informátor

Z našej MATERSKEJ ŠKOLY
Výchovno-vzdelávacia činnosť v našej
MŠ prebieha aktuálne v šiestich triedach.
Posledné zapísané deti v školskom roku
2021/2022 nám nastúpili od januára
2022, čím máme kapacitu našej MŠ plne
obsadenú. Avšak nie všetky žiadosti o
prĳatie detí do MŠ pre školský rok 2021
/ 2022 sme mohli vybaviť k spokojnosti
rodičov. Momentálne máme v MŠ prĳatých 141 detí.

Dnes si už neviem absolútne predstaviť
situáciu s prĳímaním detí, aká tu bola
pred školským rokom 2019 /2020 (a
pravidelne niekoľko rokov predtým).
Často sa zamýšľam nad otázkou, ako by
to vôbec bolo, keby sme nemali vybudovaný nový objekt MŠ, s rozšírením o 2

triedy, v ktorých vieme umiestniť v
jednom školskom roku 50 detí.
Tešíme sa, že aj počas ťažkej, dlho pretrvávajúcej pandemickej situácie s COVID 19 sme v tomto školskom roku nemuseli úplne zatvoriť našu MŠ. Veľakrát
sme síce v jednotlivých oddeleniach
fungovali v obmedzenom režime. Prevádzku sme takmer denne prispôsobovali podľa aktuálne platných nariadení a
pokynov RÚVZ. Boli týždne, kedy
pracovalo iba 6 pedagogických zamestnancov a jedna pani upratovačka z celkového počtu 15 zamestnancov. Preto by
som sa rada aj touto cestou poďakovala
všetkým zamestnancom MŠ za odvedenú prácu, ale aj vám, rodičom, za
zodpovedný prístup, za vzájomné pochopenie a ústretovosť pri zvládnutí tejto neľahkej situácie, ktorou sme si prešli.
Situácia s COVID 19 sa pomaly upokojuje a my sa budeme môcť tešiť zo
spoločne strávených chvíľ v našej MŠ.
Tak to bolo aj počas fašiangového karnevalu, ktorým sme chceli zabudnúť na to,
čo nás v posledných dvoch rokoch obmedzovalo, kedy sme museli dodržiavať
prísne protipandemické opatrenia a nemohli sme s deťmi robiť počas výchovno-vzdelávacieho procesu rôzne aktivity,
zabezpečiť divadielka a iné podujatia.
Chcela by som upozorniť, že naše
novovybudované detské ihrisko slúži

deťom počas pobytu v MŠ. Často sa
nám stáva, že po skončení prevádzky v
MŠ je na tomto ihrisku veľmi rušno. Do
areálu MŠ prichádzajú aj staršie deti a
veľa rodičov býva nespokojných, keď
chceme areál uzatvoriť.
V areáli MŠ nám pracovníci Obecného
podniku služieb vybudovali nové oplotenie zo strany od školského ihriska a tak
vieme priestor MŠ úplne uzatvoriť. Preto
vás chcem, milí rodičia, poprosiť, rešpektujte uzatváranie areálu po skončení
prevádzky v MŠ po 16.00 hod. v
pracovných dňoch a úplné uzatvorenie
areálu MŠ počas víkendov. V obci sú
vybudované ďalšie detské ihriská, preto
vás prosím, využívajte na popoludňajšie
aktivity s vašimi deťmi tieto ihriská.
Od februára 2022 sme privítali v našom
kolektíve novú pani učiteľku, Mgr. Helenu Heidrichovú, ktorá do našej MŠ nastúpila po odchode pani učiteľky Jarmily
Mojžišovej do dôchodku.
Marta Jančová, zástupkyňa pre MŠ

Marec – mesiac knihy v škole
Už roky mesiac marec spájame nielen s
príchodom jari, ale i s knihou.
Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných
spoločníkov mladých či starých.
Prečo Marec – mesiac knihy ?
Tradícia, prečo marec dostal prívlastok
mesiac kníh, tkvie v masovej akcii, ktorú
iniciovalo Ministerstvo kultúry spolu so
Zväzom československých spisovateľov,
nakladateľmi či knižnými obchodmi v
roku 1955. K myšlienke zvýšenia počtu
čitateľov sa pripojili organizácie a občania, ktorí pravdepodobne na počesť
ľudového básnika Mateja Hrebendu, za
mesiac kníh zvolili marec. Cieľ bol naozaj jednoduchý – chceli tak podporiť
záujem o knihy. Tým vzdali úctu
mesiacu, v ktorom sa narodil aj zomrel
tento významný šíriteľ a milovník knižnej kultúry.
Martin Hrebenda Hačavský (10. 3.
1796 - 16. 3. 1880). Tento legendárny šíriteľ slovenskej a českej knihy a tým aj
osvety a vzdelanosti sa narodil aj zomrel
v marci. Hoci bol slepý, natoľko miloval
knihy, že sa mu stali osudom. Putoval po
Gemeri, Malohonte až do Viedne,
zbieral staré tlače a rukopisy a zachraňo-

val ich.
Dnes už úlohu Mateja Hrebendu - šírenie
kníh a knižnej kultúry a podporu vzdelávania - plnia knižnice. Hoci sprístupňujú
svoje knižné fondy čitateľom po celý
rok, v marci zvlášť aktivizujú svoju činnosť.
Cieľom tejto akcie je pripomenúť, že aj
v období informatizácie, moderných informačných technológií a počítačov má
kniha svoje opodstatnenie a význam. Aj
kniha prechádza nevyhnutným vývojom,
od rukopisnej cez tlačenú speje k svojej
elektronickej podobe. Nie je podstatná
jej podoba, ale význam, ktorý mala v histórii a má aj v súčasnosti pre spoločnosť
aj jednotlivca.
Knihy – prečo si nájsť čas na ich čítanie?
V minulosti knihy patrili do rúk len
vzdelaným, vysoko postaveným ľuďom
(zvyčajne mužom). Neskôr sa pohľad na
knihy výrazne zmenil; ženy i deti sa
čoraz častejšie utiekali ku knihám a kniha sa tak stala predmetom, ktorý spájal
ľudí rôznych vekových skupín, bez
ohľadu na pohlavie či politické názory.
Deti nahlas čítali verše z kníh počas vyučovania, študenti živo diskutovali o
prečítaných knihách. I dnes knihy ľudí
spájajú (ale i rozdeľujú v diskusiách)

prostredníctvom školskej výučby či čitateľských krúžkov.
Prečo sa stať vášnivým čitateľom kníh:
• Obohacujú slovnú zásobu a zlepšujú
vyjadrovacie schopnosti čitateľov.
• Pozitívne
ovplyvňujú
psychické
procesy – skvalitňujú myslenie a tým,
že vyžadujú „ponorenie sa do deja“,
môžu zlepšiť schopnosť sústredenia
sa.
• Rozvíjajú fantáziu, tvorivosť.
• Sú podnetné - nútia čitateľa rozmýšľať, polemizovať, hľadať odpovede a
utvoriť si vlastné názory a spôsoby
riešenia životných situácií.
• Slúžia ako jedna z foriem pasívneho
oddychu, relaxu a odstránenia stresu.
Možno prívlastok marec mesiac knihy
už nevnímame tak intenzívne ako kedysi, no napriek tomu má literatúra zaiste
v bežnom a študentskom živote svoje
stále miesto. Zdrojom stretnutí s knihami
nie sú len kníhkupectvá a vlastné domáce zbierky, ale svoje nezastupiteľné
miesto tu majú aj školské knižnice.
Aj v našej školskej knižnici sa v marci
pracuje s knihami viac ako inokedy. Aj
tohto roku sme na 2. stupni ZŠ zrealizovali tieto akcie:
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• Najlepšia trieda čitateľov I. a II.
stupeň.
• 10. ročník česko-slovenského projektu
pre základné školy
a osemročné
gymnáziá
• Záložka do knihy spája školy – téma
,, List za listom – baví ma čítať“.
• Žiaci ŠKD navštevujú školskú knižnicu.
• Vianoce a zima v knihách.

• Marec - mesiac knihy (celomesačná
aktivita).
• Týždeň školských knižníc - žiaci 1.až
4. ročníka navštevujú knižnicu.
• Noc s Andersenom.
• Medzinárodný deň detskej knihy (2. 4.).
• Kniha za 10 centov.
• Vyhlásenie výsledkov súťaže - Najlepšia trieda čitateľov I. a II. stupeň.
Či už patríte k verným „knihomoľom“

alebo ste príležitostný marcový čitateľ,
nezabudnite, že knihy treba čítať s
láskou!
Treba len dúfať, že „stará klasika“ – čítanie kníh sa nevymení za monitory počítača.
„Človek, ktorý nečíta knihy, nemá
žiadnu výhodu oproti tomu, ktorý nevie čítať.“ (Mark Twain)
Bc. Zuzana Najmanová

Naši dôchodcovia opäť spolu

Dňa 4.4.2022 som sa zúčastnil výročnej členskej schôdze
Jednoty
dôchodcov
Slovenska
v Trenčianskych
Stankovciach (JDS). Konala sa po dvoch rokoch od ich
posledného organizovaného stretnutia, dôvodom bolo
dodržiavanie pandemických opatrení. O to viac som bol
zvedavý na ich schopnosť nadviazať a pokračovať vo
veciach tam, kde boli nútení ich pozastaviť. Hneď na
začiatku sa posmelili troma pesničkami, počas ktorých
prítomných dôchodcov sprevádzal na harmonike a určoval
rytmus a dobrú náladu pán Ladislav Žiško. Aby videl, že som
nezabudol názvy piesní, ktoré prítomných zahriali, uvádzam
ich tak ako išli chronologicky za sebou. Keby bolo lásky, Tak
jak teče a Dnes si ja zaspievam. Pozvanie prĳal aj starosta
obce, JUDr. Martin Markech, ktorý predniesol po pesničkách
príhovor. Na začiatku mu predchádzali prednesené výročné
správy, prvá bola správa o hospodárení v podaní pani Anny
Ďurišovej a druhá o činnosti JDS, ktorej sa zhostila
predsedníčka organizácie pani Oľga Bučková. Po
„oficialitách“ a kole otázok na starostu obce a následnej
diskusii bolo cítiť, že našim dôchodcom leží dianie v
Trenčianskych Stankovciach na srdci, pričom bola vyjadrená
podpora starostovi obce za jeho prácu. A aby som
nezabudol, dodatočne boli obdarení všetci jubilanti, ktorých
sa teda za ten čas nazbieralo neúrekom. Všetkým ešte raz
gratulujeme, špeciálne tým nad 90 rokov. Osobne sa veľmi
teším z činnosti tejto spoločenskej organizácie.
Peter Justus

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA

Od 06.12.2021 do 24.03.2022
Vitajte, naši najmladší:
Prchlík Frederik
Ratkovská Olívia
Ratkovská Linda
Šedivý Samuel
Mykytynská Eliška
Herman Tobiáš
Straka Lukáš
Bernátová Stela
Kavalírová Júlia
Červený Félix

Švecová Mária
Dobiáš Jozef
Beňo Rudolf
Janišová Eva
Medvedíková Antónia
Rožníková Jarmila
50. výročie sobáša
Vladimír a Eva Kubánoví

vo veku 46 rokov
vo veku 67 rokov
vo veku 67 rokov
vo veku 67 rokov
vo veku 90 rokov
vo veku77 rokov
65. výročie sobáša
František a Helena Letkoví

Prisťahovalo sa 25 občanov
Odsťahovalo sa 15 občanov
Manželstvo uzavreli 2 páry
Navždy nás opustili:
Bednáriková Anna
vo veku 85 rokov
Nemček Ľudovít
vo veku 87 rokov
Repka Jozef
vo veku 77 rokov
Kaššová Anna
vo veku 85 rokov

Štatistika k 24.3.2022
Spolu 3406 občanov: z toho muži 1 686,
z toho ženy 1 720
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Čo nové v Obecnej
knižnici?

Základná škola Jána Lipského s materskou školou
Trenčianske Stankovce 405

To, že je mesiac marec spájaný s knihou
vedia malí aj veľkí. Knižnica v našej obci
v tomto mesiaci bývala využitá maximálne. Skoro každý deň prichádzali deti a
žiaci z tunajšej škôlky aj školy spolu so
svojimi pani učiteľkami, aby sme si niečo
spoločne prečítali a porozprávali sa o
knihách. Vzhľadom na protipandemické
opatrenia, s ktorými sme sa museli všetci
zžívať a vyspo-riadať sa s nimi, nebolo
možné, aby deti prichádzali do knižnice
vo veľkých skupinách.
Po dvoch rokoch sa konečne mesiac
marec stal skutočným mesiacom knihy aj
v našej knižnici. Zase bolo počuť dupot
detských nôžok po schodoch, keď prichádzali do knižnice, tlmený hlas pani učiteľky a typické pssst, keď chcela utíšiť
príliš hlasnú detskú debatu. Zase bolo počuť tie najkrajšie otázky, smiech a milé
hlásky....

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky

na školský rok 2022/2023 sa uskutoční

27. apríla 2022 (streda)
12,30 - 17,00 h
v budove základnej školy (1. krídlo) za osobnej účasti detí

Do knižného fondu pribudli nasledovné tituly:
Knihy pre dospelých:
MacGregorová J. - Nešťastná nevesta,
Warrenová T.A. - Ľúbostné hry, Martincová D. - Šarlotin anjel, Vasilková Keleová T. - Skúšky, Leová Z. - Ak sa prebudí,
Kulich R. - Biela pani, Zafar S. - Dobrá
manželka, Shemesh J. - Spálenisko, Wilson A. - Iné zlo, Anhem S. - 18 pod nulou,
Čerňanský R. - Zámena, Eštoková A. Kým je čas, Havranová M. - Nad priepasťou, Benková J. - Šťastná žena, Treštíková R. - Tajemství, Hannah K. - Proti
vetru, Pearse S. - Sanatórium, Baloghová
M. - Splnený sen, Červenák J. - Horiaca
ríša, Biela veža, Pre hrsť dukátov, Dán D.
- Mačacia stopa, Jones P. – Tudorovci.
Knihy pre mládež:
Parry R. - Vlk menom tulák, Tormová K.
- O Duške a Luške,, Formanová G. Stratení, Konehová L. - Láska a iné vykoľajenia, Smalová H. - Modelka, Beauvais C. - Jaternice tiahnu na Paríž, Mašlejová D. - Stratený zajko na Islande.
Silvia Justusová

Všetky informácie o našej základnej škole a zápise do 1. ročníka nájdete na
webovom sídle www.zstrenstan.edupage.org
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Martina Opatovského

